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Mondhygiënist moet  
een rolmodel zijn

N
a drie weken rondreizen langs de 
subtropische oostkust van Australië 
was ik weer terug in Brisbane, waar ik 
drie weken eerder in 21 uur  op was 
gevlogen. Brisbane is een moderne 
stad en met ongeveer anderhalf mil-
joen inwoners de op twee na grootste 

stad van Australië. De stad ligt in de staat Queens-
land en wordt ook – terecht – wel de Sunshine State 
genoemd. 

Iedere drie jaar organiseert de International Federa-
tion of Dental Hygiene (IFDH) het International 
Symposium on Dental Hygiene (ISDH). De vorige 
editie was in  Basel, en dit jaar dus down-under. Het 
symposium in Brisbane, dat in het Convention & Ex-
hibition Centre werd gehouden, bood mondhygië-
nisten uit de hele wereld de gelegenheid elkaar te 
ontmoeten, presentaties en workshops te volgen en 
resultaten uit onderzoeken te presenteren.
Met vier collega’s van de opleiding Mondzorgkunde 

Van 15-17 augustus vond in het Australische Brisbane het 
International Symposium on Dental Hygiene plaats. Ook 

Nederlandse mondhygiënisten, docenten,  onderzoekers en 
bestuursleden van NVM-mondhygiënisten waren aanwezig en 

verzorgden er presentaties. De Nijmeegse onderzoeker Vanessa 
Hollaar doet verslag van het symposium.

Tekst Vanessa Hollaar

Verslag International Symposium on Dental Hygiene in Brisbane

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een 
vierdejaarsstudent presenteerden we posters van de 
onderzoeken die we gedaan hebben. Een dag voor 
de start van het congres troffen we elkaar bij het ap-
partement op de Southbank van Brisbane, op steen-
worp afstand van het congrescentrum. De reisverha-
len werden onder het genot van een echte Aussie 
barbie (barbecue) uitgewisseld. Bijna anderhalf jaar 
na het indienen van onze onderzoeksposters zou-
den we die nu eindelijk op het symposium gaan pre-
senteren.

LEAD
Het hoofdthema van het symposium is LEAD: Lea-
dership, Empowerment, Advances en Diversity. Alle 
congresbijdragen, presentaties en lezingen waren 
onderverdeeld in deze vier thema’s. Na een prachti-
ge opening van het congres met een traditionele 
welkomstceremonie door Aboriginals en de op-
komst van alle deelnemende landen, is het de beurt 
aan vier internationale keynotespeakers. 
Een van de keynotespeakers was onze ‘eigen’ Dag-
mar Else Slot, die samen met dr. Melanie Hayes 
(Australië), professor Mario Rui Araujo (Portugal) en 
dr. Ron Knevel de openingspresentatie verzorgde. 
Knevel was jarenlang werkzaam bij de opleiding 
Mondzorgkunde in Amsterdam, maar woont sinds 
een aantal jaren in Australië en is werkzaam in het 
Australische Bendigo aan de La Trobe University. 
In hun inspirerende presentatie ‘Are you a lamp, a 
lifeboat or a ladder?’ geven ze aan dat het belangrijk 
is om als mondhygiënist een rolmodel te zijn voor 
anderen (patiënten, collega’s en studenten), barriè-
res te overwinnen, samen te werken en om leergierig 
te blijven. Alleen op die manier kun je je als mond-
hygiënist ontwikkelen en het beroep naar een hoger 
niveau brengen.
De verschillende presentaties rondom de thema’s 
Leadership en Empowerment sloten aan bij de 
boodschap van deze keynotepresentatie. Bij andere 
presentaties was er aandacht voor hoe er interpro-
fessioneel samengewerkt kan worden bij bepaalde 
ziektebeelden of doelgroepen. Tijdens de presenta-
tie ‘Creating the perfect partnership: Dental practiti-
oners and speech pathologists in collaborative prac-
tice’ werd duidelijk hoe een extraoraal onderzoek 
een gemeenschappelijk werkgebied is van de logo-
pedist en mondhygiënist. Samen met een Australi-
sche mondhygiënist voerde ik dit onderzoek uit en 
ondertussen praatten we over ons werk en onze lan-
den. Daarnaast waren er presentaties over de effecti-

viteit van bepaalde producten en behandelmetho-
den, bijvoorbeeld of het gebruik van alleen ultrasone 
instrumenten bij parodontale behandelingen vol-
doende is. De effectiviteit van mondhygiënistische 
behandelingen, interventies en instructies stonden 
ook centraal in de presentatie ‘Fake news in science’, 
die was georganiseerd door het International Jour-
nal of Dental Hygiene. 

Overeenkomstige thema’s
Nederland was goed vertegenwoordigd met zeven-
tien deelnemers. Uit gesprekken met verschillende 
mondhygiënisten uit onder meer Amerika, Canada, 
Pakistan, Rusland, Ierland en Japan en uit de pre-
sentaties bleek dat er internationaal veel overeen-
komstige actuele thema’s zijn. Bijvoorbeeld hoe 
kunnen we de taken tussen de mondhygiënist en 
tandarts (wettelijk) verdelen, hoe kunnen we inter-
professioneel samenwerken en hoe zorgen we voor 
meer evidentie voor onze (be)handelingen?
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Aboriginals verzorgden de openings ceremonie

‘ Are you a lamp,  
a lifeboat  
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Er werden acht Nederlandse onderzoekposters ge-
presenteerd en enkele posters werden nader mon-
deling toegelicht door een zogenaamde rapid fire 
presentation van drie minuten. Met een posterpre-
sentatie kunnen op een beknopte schriftelijke en vi-
suele manier de resultaten van een onderzoek wor-
den gepresenteerd. Ze zijn zeer gangbaar tijdens 
congressen, omdat er een groot aantal onderzoeken 
op een laagdrempelige manier kunnen worden ge-
toond. Het is ook eenvoudig om zo met elkaar in ge-
sprek te komen over de resultaten van elkaars on-
derzoeken. 

Het symposium kreeg een extra bijzonder oranje 
tintje doordat Wil Pelkmans een prijs ontving voor 
haar jarenlange verdiensten in de mondzorg voor 
ouderen en doordat oud-NVM-voorzitter Corrie 
Jongbloed-Zoet werd aangesteld als voorzitter van 
de International Federation of Dental Hygienists. 

Dublin 2022
Na drie dagen van bijzondere lezingen en ontmoetin-
gen werd het congres afgesloten. Wat was het bijzon-
der om mijn Nederlandse en internationale collega’s 
aan de andere kant van de wereld te ontmoeten. Ho-
pelijk zie  ik hen over drie jaar weer, maar dan wel een 
stuk dichterbij huis. In 2022 zal het ISDH-symposium 
van 10 t/m 13 augustus in Dublin plaatsvinden. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat Nederland dan weer goed 
vertegenwoordigd zal zijn. Of zoals de Australiërs 
zeggen: “No worries mate!” 

 
 ISDH-SYMPOSIUM  

•  A Little Golden Book refurbished! A new oral health mes-

sage, dr. Yvonne Buunk-Werkhoven, SPOH Arts

•  The effect of a daily application of a 0.05% chlorhexidine 

oral rinse solution on the incidence of aspiration pneumo-

nia in nursing home residents: multicenter study,                

dr. Vanessa Hollaar, opleiding Mondzorgkunde Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen

•  Comparative study of nutritional advices in preventing oral 

diseases in The Netherlands and USA, Liza van Loo, vierde-

jaarsstudent opleiding Mondzorgkunde Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen

•  Black is the new white? A two week study using charcoal 

based whitening dentifrice by dental hygiene students, 

Stephanie Oudeman, MSc, opleiding Mondzorgkunde      

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

NVM-voorzitter Manon van Splunter, nieuwe IFDH-

voorzitter Corrie Jongbloed-Zoet en NVM-bestuurs-

lid Nikky Huisman tijdens de openingsceremonie

Overzicht van de Nederlandse onderzoeksposters
•  Specifying and visualizing oral health determinants of teen-

agers on Curaçao, Esther Reyerse, Mondhygiëne Curaçao

•  EPA’s as tool for clinical assessment in a Student-Run-Den-

tal-Clinic, Ingrid Schinkel, BSc, opleiding Mondzorgkunde 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

•  Interprofessional collaboration between dental and dental 

hygiene students at the Masterclinic in Nijmegen. What is 

the student’s opinion?, Ria Schipper-Kersbergen, MSc, Op-

leiding Mondzorgkunde Hogeschool van Arnhem en Nijme-

gen

•  Does chlorhexidine mouthwash, with an anti-discoloration-

system (ADS), reduce tooth surface discoloration without 

losing its efficacy? A systematic review and meta-analysis, 

Bregje van Swaaij, MSc, opleiding Mondzorgkunde Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen


